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A VÁNDORLÓ MAGYARSÁG KAPCSOLATAI
A KELETI KERESZTÉNYSEGGEL

A HONFOGLALÁS ELŐTT

(V-IX. század)

A vándorló ősmagyarságot - illetve azokat a népeket, amelyek sorában
magyar népünk etnikai elemeit kell keresnünk - az V. és a VI. századokban
már, pontosabban 465 és 558 között, három tényező révén érhették keresz
tény hatások:

1. A szomszédos népek részéről, akik már a magyarok letelepedése előtt,

a Fekete-tenger északi- és északkeleti partvidékein, a Káspi-tó és a Kaukázus
határolta vidéken, kapcsolatban voltak a kereszténységgel vagy maguk is
keresztényekké lettek. A Meotisban megtelepedett magyarság ilyen szorn
szédai közül különösen ki kell emelnünk az ibéreket (ibériai), vagy ahogyan
ma nevezzük leszármazottaikat. a grúzokat ; továbbá a gótokat (gothoi),
ezek sorában is az ún. .tetraxita-gótokat, az alánokat (alanoi), az absagokat
(absagoi), a kolchis-beli lázokat (iazoú, a zicheket (zékchoi) és azapsilákat
(apsiloi). ,

2. Kifejezett missziós tevékenység során, amelyet Bizánc a már meg
tért népek segítségével folytatott azok szomszédai között. Különösen az
örmények hittérítő tevékenysége volt jelentős. Nekik köszönheti a magyarság
egy része megismerkedését a kereszténységgel, talán első ,nemzeti nyelvű'

szeritirás- és zsoltárfordítását is. Egy bizonyos Quardusat (görög nevén
Theoklétos) nevezetű örmény püspök tevékenységéről megközelítően pontos
adatokkal rendelkezünk.

3. Közvetlenül Bizánc részéről. A keletrómai birodalom császári és
patriarchális fővárosa politikai, a vándorló népeket pacifikáló akcióitól elvá
laszthatatlan volt a hittérítő és egyházszervező tevékenység. Konstantinápoly
ezt a vallásos jellegű politikáját, különösen a Fekete-tenger környéki gyar
matvárosok: Bosphoros, Chersonesos, Phanagoreia és később Tomi közvetí
tésével gyakorolta. A vándorló nomádok támadásait részben elhárító, részben
a szövetség számára megnyerő akciók éppen úgy megérintették a Fekete
tenger vidékén megjelenő, ott bizonyos ideig megtelepedő, majd továbbvonuló
népeket, mint ahogyan szinte egyik sem tudta magát kivonni e politikával'
szerosari összetartozó misszionálás hatása alól sem.

Az etnikailag ural-altáji eredetű ősmagyarság alkotó elemei, - a törté
nelmileg elsőként ellenőrizhető őshazájukban, a Káma felső folyása és az
Ural-hegység között elterülő térségben, - együtt éltek olyan, Szibériában
még ma is megtalálható népekkel, mint a vogulok (manysik) és az osztjákek
íi;;antik), akikkel nyelvszerkezeti és szókincsbeli rokonságuk kimutatható.

A nyelvi szempontból finn-ugor ősmagyarság még vándorlása során török
(türk) elemekkel találkozott és keveredett. A honfoglalásig alakuló magyarság
ekkor vette fel törökös vonásait. Azok az elnevezések. ahogyan a legkorábbi
feljegyzésekben is szerepelnek, szintén ezt igazolják. A görög irodalomban
"turkoi", "ungroi", "urgoi" néven találkozunk eleinkkel. de leggyakrabban
azok sorában kell felismernünk őket, akiket gyűjtő néven: "onoguroi"-nak
(tíz ogur törzs) neveznek. Az európai népnyelvek is a görög elnevezést vették
alapul és formáltak belőle: ,vengry'-t vagy ,hungari', ,Ungaren', ,hongrois',
,ungheresi' és ,hungarians' szavakat.
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A "madar", vagy "madjar" név alán eredetű. A fejedelmi testvérpár
egyikének neve: "Muager=Mogyeri=Mogyer=Magyar" egyképpen jelenthetett
népnevet és személynevet is. Figyelemre méltó az a nyelvészeti felismerés, hogy
az alán eredetű "madar=madjar=mogyer" éppen úgy anyai ágon leszármazott
törzset jelent, mint az ,;ugor=ogur" török eredetű név, amelynek értelme:
anyai nemzetség. Ösmondánk a Hunor és Magyar testvérekről, - akik
személyében a magyarság őseit éppen úgy felismerhetjük, mint ahogyan az
ősi szevetség törzseit is felfedezhetjük - arról is tud, hogy egyikük az alán
fejedelem (Dula), a másik pedig a bolgár-török uralkodó (Helár) leányát
vette feleségül.

A vándorló ősmagyarság, - illetve annak etnikai elemei, - belső szerve
zetét illetően is jelentős változáson ment át a különféle finn-ugor és bolgár
török jellegű népekkel való érintkezés, törzsi szövetség, végül elvegyülés során.

újabb kutatásqk keresik a magyarság eredetére némi világosságot vető,

feltételezhető származása jelképeit megőrző adatok értelmezését és össze
függéseit. A "szarvasünő" - amelyben a ,csodaszarvas'-ra kell ráismernünk
- anyajogú társadalmi szervezet szimbóluma, Ma is, Észak-Szibériában élő
rokonaink körében "eme", vagy "emese" nöstény-rénszarvast jelent, vagyis
azt a szarvasfajtát, amely északon él és amelynek az a jellegzetessége, hogy
csak a nősténynek vannak agaricsai. A nemzetség-anya hagyományában
nálunk sem hiányzik: "Emese".

A finn-ugor jellegű magyarság azonban vándorlásai során török-bolgár
elemekkel találkozott és vegyült. A "turulmadár" (egy bizonyos sólyom
féleség) a délebbi, pusztalakó vadászok jelképe és az apaJogú társadalom
szimbóluma.

Gyakori a vándorlás-kori magyarság elnevezésében a hun-nal vaJó azo
nosítás, mint ahogyan a török megjelölés még a honfoglalás után is megmarad.
.,Turkoi"-nak nevezi a magyarokat a Bíborbanszületett császár, országukat
pedig "Turkiá"-nak. Ezt a címet viseli a Bizáncban felszentelt első magyar
missziós-püspök: Hierotheos is: "Turkia püspöke".

Az "onogur" (tiz ogur törzs) elnevezésre már utaltunk. Gyűjtőnév, amely
magyar eleink törzsi szervezetére, vagy törzsszövetségi hovatartozására utal.
Éppen a bolgárokkal való rokonsága a híradásokban azonositáshoz is vezet.
A pontesi bolgárokkal szoros kapcsolatban élő kotorgurok (hat törzs, kot, kut,
hut=hat) és oturgurok (uet, et, ot=öt; öt törzs) hun törzsekként szerepeinek
a feljegyzésekben : finn-ugor jelleget mutat etimológiailag ; hun-török-bolgár
kapcsolatot etnológiailag.

Bizánci és örmény történetírók, továbbá orosz feljegyzések tesznek
különbséget "fekete"- és "fehér"-ugorok kőzött. Ez a megkülönböztetés nem
faji, hanem részben társadalmi struktúrára utal, részben földrajzi elhelyez
kedésre, Társadalmilag: az anya- és apajogu szervezet megkülönböztetésére
szolgál mind a finn-ugor, mind a török népeknél. A fehér (ak) női nem meg
jelölése: így maradt meg kiemelő és megtisztelő megjelölésként a fehér
személy, fehércseléd, fehérasszony (Aksina). Pl. Gyula leánya: Sarolta=
Saruldu fehér sas-t jelent. A "fehér-ogur" régebbi, anyajogú-ezervezetben élő

törzset jelentett. Később a törököknél és a finn-ugor jellegű népeknél is
háttérbe szorul a női nem és fokozatosan alakul a társadalom apa-jogúvá, a
törzs férfitagjainak előjogai javára.

A "fehér-ogurok", vagy "fehér-magyarok" lehettek azok, akik Herakleios
császár uralkodásának idejében (610-641) már bejöttek a Kárpát-medencebe.
Ez az avarok bejövetele és megtelepedése után történt, ezért az időben később

bevándorló "saragur"-nak, "urog"-nak, vagy "onogur"-nak nevezett törzseket
_. akiket Priskos rétor feljegyzéseiből ismerünk és tőle tudjuk, hogy már
457 és 461 között követségeket küldtek Maiorianos császárhoz Bizáncba 
sokáig ún. második avar hullámnak vélve "késői-avaroknak" nevezték. Ma
már "ál-avar"-nak jelzett finn-ugor eredetű népben azokat az előmagyarokat
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ismerhetjük fel, akik az első, már a VII-VIII. században megtörtént honfog
lalást végrehajtották.

A "fekete-ugorok", vagy "fekete~magyarok" azok, akikről aNikon-féle
évkönyv megemlékezik, rnikor új hazájukba vonulva Kiev mellett elhaladtak.
Ez Árpád egész népe, vagyis az általunk ismert - valójában a második hon
foglalás - magyarsága. Ezek nem szállják meg a "késői avarv-nak nevezett
településeket. mégis a XI. századi helynevek és a temetők antropológiai vizs
gálatainak tanúsága szerint színmagyarok.

A tudományos kutatások mai eredményeinek fényénél azt kell őssze

f'oglalnunk, milyen körülmények között és milyen közvetítéssel találkoztak
vándorló őseink a kereszténységgel. Továbbá azt, hogy a missziók és a szom
széd népekkel való érintkezés során. mílyen rítusú volt az a kereszténység
amellyel a honfoglalás előtti magyarság megismerkedett. A bevezetőben

elmondott etnológiai és etimológiai vizsgálat kézvezető akar lenni a különböző

tőrzsszövetségekhez tartozó, különbőző népelemekkel érintkező, azokkal keve
redő vagy azokat magába olvasztó korai magyarság és a kereszténység kap
csolatának sokrétű megismeréséhez.

A magyarság "Meotis"-ban

Az eredetében finn-ugor, a honfoglalás előtt török-bolgár (hun) elemeket
felvett magyarság, amelyet a görög (ezt követve örmény és arab) források
.Jiunnoi't-nak, "turkei"-nak, vagy "ungrei"-nak, de leggyakrabban "onogu
roi"-nak neveznek - a Káma-Ural vidéki őshazából délfelé vonulva a
R'uhán-folyó mellékén a Kaukázustól északra telepedett le. A Fekete-tenger,
a Káspi-tó és a Kaukázus határolta vidék közigazgatási elnevezése "Meotida
Regio", vagy röviden "Meotis" volt. Etnológiailag szkíták lakta terület volt
ősileg. Kr. e. 600 körül a vidék a görög gyarmatok érdekszférájába kerül.
Magyar eleink megérkezése idején (V. sz.) Bizánc terjesztette ki a gyarmatvárosok
révén hatalmát fölé. 1

A kereszténységet a Szarmata-alföldön és a Kaukázus vidékén a törté
netileg ellenőrizhetetlen. de általános hagyomány szerint Szent András
apostol hirdette először.2

Bizánc térítésének közvetett hatókö rében

A vándorló, a birodalom határainál megjelenő, rövidebb, vagy hosszabb
ideig megtelepedő, majd továbbvonuló népekkel kapcsolatban Bizánc sajátos
politikai módszert követett. Ha hirtelen támadással zúdultak a határok ellen,
akkor haderővel verte le, békére és adófizetésre kényszerítette a támadókat.
Ha békés szándékot mutattak, megvárta. amíg barátságosan közelednek és
szövetséget ajánlanak fel. Ebben az esetben baráti szerződést hozott létre
ezekkel a népekkel, de ellenszolgáltatásul megkívánta a keresztény hit fel
vételét. Így kettős eredményt ért el: a politikai pacifikálással és a birodalmi
érdekkörébe vonással együtt teljesítette kelet fővárosa tudatos míssziós fel
adatát is: a népek megtérítését. A megtérített fejedelmekkel misszionáriusokat
küldött, akik előbb megtérítették a szövetséges népet, majd felszították azok
körében a további, a szomszédos népek felé irányuló hithirdető törekvéseket.
Mindezeket jelentősen támogatták a Fekete-tenger környéki gyarmat-városok
már megszervezett egyházai, amelyek további egyházszervezeteket létesi
tettek" a megtérítettek körében és azokat joghatóságuk alá rendelték. Így
történt ez az örmények esetében, akik, mínt első keresztény állam és nem
zeti egyház (280) hamarosan a Kaukázus-környéki népeket: ibéreket, apsilokat,
alánokat és hunokat térítik meg a keresztény hitre.4
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Azok a szerzők, akik a Fekete-tenger északi részén lakó népekről szólnak,
említést tesznek ugyan az "onogurok"-ról, de krisztianizálódasukat kifejezetten
nem írják le. Mégis - és éppen bizánci történetírók feljegyzése szerint 
bizonyosra kell vennünk, hogy a Meotis-ban megtelepedő magyarság előbb

közvetett érintkezésbe került a kereszténységgel szomszédai révén, aztán
került csak sor közvetlen kapcsolatra Bizánccal. továbbá szövetségre, misszi
onáriusok elküldésére. végül önálló egyházszervezetre és szentírásfordításra.
Mire alapíthatjuk ezt a feltevést?

A legszorosabb kapcsolatuk a vándorló magyaroknak történetük ezen
szakaszában a hunokkal volt. Ez a kapcsolat olyan szoros lehetett, hogy a
történetírók a magyarokat (onogurokat) a hunokkal azonos népnek tartják,
ezért azonos névvel nevezik vagy a .Jrunoi" és "onoguroi" neveket felváltva
használják törzsek megjelölésére.

A Kaukázusi vidéken tanyázó hunok között, igen nagy valószínűségszerint,
még Világosító Szent Gergely, az örmény apostol, hirdette az evangéliumot,
Azok a hunok, akik az Alduna me1lé húzódtak, Tomi püspökétől vették a hit
igazságait. Theotinos püspök sokat megkeresztelt közülük. Szent Jeromos a
IV. század végén írott egyik levelében bizonyosan a valóságnak megfelelően

állítja, hogy a "hunok tanulják a zsoltárokat"." Más görög történeti feljegy
zések alátámasztják ennek a híradásnak igaz voltát, mert a bízáncí misszíós
tevékenység igen korán kiterjedt a hunokra és a keleti egyház egyházszervező

gyakorlata szerint, hamarosan lefordítják az evangéliumot és a zsoltárokat
hun nyelvre.

A bizánci hittérítő tevékenység már a IV. század második felében keresi
a kapcsolatokat a hunokkal, de körükben jelentős missziós eredményeket csak
Attila birodalmának felbomlása, vagyis 453 után ér el. Ekkor szerveződik

meg a Fekete-tenger északi és keleti partján a pontosi hun birodalom. A
hunok között folyó krisztianizáló akciók a magyarságot is közvetlenül érint
hették, hiszen a magyar törzsek törökös vezetőrétege nem ok nélkül hangoz
tatta hun rokonságának tényét. László Gyula magyar történeti kutatónk véle
ménye ezt a jelenséget így összegezi: "A magyar nép bizonyosan beletartozott
a hun birodalomba. Ez egyúttal annyit is jelentett, hogy fejedelmi családja,
vezető osztálya a hunok soraiból került ki. Ezen kívül a bolgárokon és az
avarokon keresztül a magyar népbe jelentős számú hun elem kerülhetett."6

Az említett bolgárok lényegében azonosak az onogurokkal (tíz ogur
törzs), akiket felváltva neveznek "hunoi"-nak és "ugroi"-nak a történetírók.
A Magor- vagy Mogyer személynév mellett a Hunor nemcsak a monda
beli testvérpárt akarja jelezni, hanem egyben vagy két testvérnép neve
rejlik mögötte, vagy egyazon népnek kél' elnevezése."

László Gyulával abban már nem értünk egyet, hogya Káma-Ural tér
ségből, vagyis az első ismert őshazából való kivándorlás csak a VII. század
végén történt. Bizánci történetírók adatai szer-int eleink már az V. század
folyamán mutatkoztak a Fekete-tengertől észak-keletre. Annak azonban lehet
valami történelmi alapja, hogy a Meotis-ba érkező magyarok, akik az onogur
törzsszövetséghéz tartoztak, a VII. század végén a "kanagárok" (három besenyő

törzs) nyomására három részre szakadtak."
Az első rész: a "fehér magyarok", vagy "késői-avarok" lettek volna azok,

akikről Török Sándor legújabb kutatásai kimutatták, hogy már a VII-VIII.
században bejöttek aKárpátmedencébe, végrehajtva a magyárok első hon
foglalását. Ez lett volna a "csodaszarvas", matriarchalis társadalmű népe,
amely az avarok közé telepedve - a többi törzs-csoportoktól függetlenül -
részben közvetett bolgár, részben közvetlen bizánci hatásra ismerkedhetett
meg a kereszténységgel.

A szétszóródás második csoportja: a "fekete-magyarok" előbb az .Azoví
tenger partvidékére vándoroltak és csak később húzódtak Nyugat felé. Ez
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lett volna Árpád és Kursan magyar népe a második - vagyis a történel
mileg ismert - honfoglalás magyarsága.

A harmadik a szétszóródásból déli irányba húzódott volna s végül a
Kaukázusban telepedett meg. Előbb örmény ill. grúz hatásra kereszténnyé
lett, majd maga is beolvadt e két nép valamelyikébe.

Ha a bizánci történetírók adatait összevetjük ezzel a teóriával a követ
kező megállapítást kell tennünk: A magyarság - vagy legalábbis annak
egy része - már az V. század folyamán elvándorolt az őshazából és az onogur
tőrzsszővetségbe kerülve annak további sorsában osztozott. Az őshazában

maradt rész nem más, mint a "Magna Ungariá"-ban Julianus szerzetes által
megtalált nép. Az onogurokkal együttélő magyarságból egy kisebb rész
valóban délebbre hatolt és a Kaukázusban ténylegesen a XIV. századig
fennálló országot: "Gyeretyán király országát" alapította, amelynek népét az
említett időben dominikánusok próbálták Krisztus hitének megnyerni. A
későbbi időben ezt az országot népével együtt ugyanúgy tönkretették Timur
Lenk (Temerlán) hadai, mint korábban Magna Ungariát Batu-kán seregei.

A közeli szomszédság, vagy a termetre költözés mégis jelentős volt a
magyarság és a kereszténység kapcsolatában, mert a feljegyzések az örmények
eredményes missziój áról számolnak be a hun-onogur törzsek között."

Közvetlen szövetség Bizánccal

10Malalas és Ephesios görög történetíróktól értesülünk arról, hogy
.Tustinianos császársága idején (527-565) különösen nagy lendületet vett a
hun (onogur) törzsek megtérítése. Már a császár uralkodásának első évében
(527) a hunok királya Gordas (Ungorda, Garda, Gordias) megjelent Bizánc
ban és elfogadta a keresztséget A feljegyzések megemlékeznek arról is, hogy
a hunok "rhéx"-e a békét biztosító szerződések megkötése után gazdag aján
dékokkal és misszionáriusok kíséretében tért vissza országába és népét is
a keresztény hitre térni megparancsolta. Fivére, Muageris (Mogyer, Magyar)
azonban a pogány papok támogatásával lázadást szított ellene és a felkelők

megölték a királyt. Bizánc - a szövetség értelmében - bosszút állt a láz a
dókon, akik menekülésre kényszerültek. A császár a megmaradt keresztény
hunok számára püspökséget szervezett. Ekkor bizonyosan sor került a Biblia
és a zsoltárok hun (volgai bolgár) nyelvre fordítására és feltételezhető, hogy
bizánci szokás szerint a nép nyelvének használatára a liturgiában is.

A hun "rhéx" és népe megtérésének történetét a XIII. századig számos
görög, kopt, arab, etióp és latin nyelvű kompilációban is megtalálhatjuk.

A "hun"-"onogur"-"ogur"-"magyar" összetartozásra, illetve azoncsságra
kell következtetnünk ismét a megkeresztelkedett és keresztény testvére ellen
lázadt két uralkodó nevéből. Magyar történészek és nyelvészek sokat fog
lalkoztak a kérdéssel és megállapították. hogy Gordas-Ungorda név mögött az
"ogur" népnév rejtőzik. mint ahogyan a Muager=Mogyer is azonos a "magyar',
megjelölésével."

A "hun", "ogUI''' és "onogur" megjelölések, mint népnevek és az ezeknek
megfelelő vezér-elnevezések, olyan népcsoportokra, vagy törzs-szövetségek
tagjaira utalnak, amelyek a kialakuló magyarság etnológiájában részt vettek.
Mivel ezek a szomszédos, rokon, vagy azonos csoportok ugyanazon a vidéken
laktak és a feljegyzések szerint nemcsak eljutott körükbe a kereszténység,
hanem hierarchikus szervezetet is nyert, fel kell tételeznünk, hogy a magyarság
ősi elemei is megismerkedtek a kereszténységgel és részben felvették azt.
Ez a kereszténység pedig "bizanci rítusú volt.P

Ami a hun - és onogur püspökséget illeti, rendelkezésünkre áll egy
ugyan a VIII. századból származó, püspök-jegyzék," amelyadorisi gót
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metropólia alá tartozó Ilüspökségek névjegyzékét sorolja fel. A jegyzék azt az
állapotot tünteti fel, ahogyan a püspökségek a VI. században (Justinianos
császár uralkodása idején) még a kazár betörés előtt megvoltak. A kazárok
uralomra jutása után ugyanis Bizánc kénytelen volt a Fekete-tenger környé
kén a misszíós-püspökségeket újjászervezni. A Püspökjegyzék tanúsága szerint
tehát létezett "hun"-ok és "onogur"-ok püspöksége, amelyek a térítés ered
ményességét és a kereszténység fejlődő továbbfolytatását bizonyítják a bolgár
török jellegű, és hun rokonságet képviselő ogur-onogur-magyarság körében is.

Hogy a bizánci szertartású onogur-kereszténység továbbra sem semmisült
meg - bár az onogur törzsszövetség felbomlása után a magyaroknak avar
és türk hódításokat kellett elszenvedniök és később is különbőző, ugyan
rövidéletű törzsszövetségek tagjaiként éltek, mint asabirok, uturgurok és a
pontosi bolgárok közösségeben - mutatja egy másik közvetlen kapcsolat
Bizánccal.

Mielőtt még a bolgár-onogur vonatkozásokra, és ezek során a magyarok
és a kereszténység kapcsolatának korai tényeire áttérnénk, meg kell emlé
kezni egyadatról, amely bizonyos szempontból igazolni látszik a magyarság
egy részének déli, Kaukázus-vidéki megtelepedéset.

Talán az örmények közelében élő magyarság volt az, amelyet Theoklétos
(Quardusat) örmény püspök eredményesen térített meg Krisztus hitére. A
jelentős térítésről egy Zachariás nevezetű történésztől értesülünk, akit az
irodalom, - mint forrást - "Pseudo-Zachariás" néven említ, mert Egy
háztö?'ténete csak egy szír változatban maradt ránk." A szír forrás felsorolja
azokat a törzseket, amelyeket az örmény püspöknek sikerült a katechume
nátusnak megnyernie és sokakat kőzülük később meg is keresztelt. A
törzsek között szerepelnek az "onogurok", az "ogurok", "sabartok", "bol
gárok", "kuturgurok" a "fehér-ogurok" és a "fehér-hunok". Mindezeket a
törzseket összefoglalóan hunok-nak nevezi a szír forrás. iG A felsorolás után
értesít bennünket arról, hogy elkészítették a Szeritírás hun nyelvű fordí
tását is, Fel kell tételezni, hogy ez a fordítás örményeredetibőlkészült és ami
nyelvét illeti, éppen úgy lehetett török-tatár jellegű hun, vagy protobolgár,
mint finn-ugor jellegű ősmagyar. A fordítás elveszett és a híradásori kívül
más biztos támpontunk nincsen a tényre vonatkozóan. Csak azt tudjuk, hogy
Quardusat utóda, Makarios püspök még 14 évig térített és keresztelt a hunok
között."

A "türk-bolgárok" és az "onogundunok"

Az onogur-tőrzsszövetség felbomlása után a magyarok jelentős kapcso
latokat teremtettek a rokon bolgárokkal is. A bolgárok Bizánc politikai
hatáskörébe tartoztak és a VII. században bizonyosan voltak körükben hívei
a kereszténységnek. Herakleios császár uralkodásának idejében (610-641) a
hunok népének ura, akit a forrás bolgár fejedelemnek nevez, Bizáncba érkezik
és arra kéri a császárt, avassa be őt is hitének tanításába, A császár. meg
keresztelteti a fejedelmet (vezért) és "patrikios" címmel kitüntetve bocsátja
vissza népéhez."

Ai "hunok" urának, vagyis a "Bolgárok" fejedelmének személyére vonat
kozóan Nikephoros bizánci patriarcha ad eligazítást 619-ből származó ún.
"Breviárium"-ában. A híradás szerint a hun kyrios, akit "bolgár"-nak nevez,
nem lehetett más, mint Organas, annak a Kubrat-kánnak nagybátyja, aki
később Meotisban Nagy Bulgáriát megalapítja. Nikephoros még egy lépessel
tovább is segít bennünket a következtetésben, mert híradásában egy helyen az
"onogundurok uralkodójának"nevezi Organas-t. Ez alátámasztja azt a más
forrásból táplálkozó tudásunkat, hogy a meotísí bolgár birodalomban az

512



onogurok (hunok, magyarok) jelentős szerepet játszottak. (Onogundur am.
az onogurok közé tartozó, A név' fennmaradt később is pl. Nándorfehérvár
elnevezésben l) A bolgár szövetséghez tartozó magyarok nemcsak politikai
kapcsolatban voltak ismét Bizánccal, hanem annak missziós tevékenysége
révén - a Meetis-i Bulgária közösségében találkoztak a bizánci szertartású
missziókkal.

A magyarak "kazár" fennhatóság alatt

Kubrat (Kurt) halála után - kb. 680 körül - a Meotis-i bolgár biro
dalmat megdöntik a kazárok. A magyárok is (mint a bolgár szövetségi törzsek
mind az onogundurokkal együtt) kazár fennhatóság alá kerülnek. A kazárok
a bolgárok egy részét arra kényszeritették, hogy Nyugat felé húzódjanak. így
értek a Duna alsó folyásához, ahol Asparuch telepíti meg őket legyőzve a
Felső-Moesiában akkor már otthonos szlávokat. A gótok még 787-ig meg
tartják függetlenségüket. Ezért tudta Bizánc újraszervezni az egyházme
gyéket úgy, hogy Doris metropoliáját tette meg a hierarchikus szervezet
~~~ .

A kazárok türelmesek voltak a különféle vallások iránt saját és vazallu
saik körében is. Ök maguk is több vallást követtek: az egyszerűbb ek sámán
hitűek voltak; a harcosok nagy része az izlámnak hódolt; az előkelők között
éppen úgy voltak keresztények, mint zsidó vallásúak, annak "karaita" for-
máját gyakorolva. .

A kazárok vallási türelmességére utal az un. "Kyrillos-Iegenda" adata is.
Ebben azt találjuk, hogy Kyrillos (Konstantinos), mielőtt morva missziójára
indult, ellátogatott a krimi Charsonesos-ba. Ennek környékén találkozott
azokkal a magyarokkal, akik, mint zsoldos-hadsereg a kazárok szolgálatában
állottak. Konstantin '- a híradás szerint - hirdette a magyarok között a'
kereszténységet és nem minden eredmény nélkül. Az időpontot - ha ez a
találkozás valóban megtörtént - 861-re kell tennünk, tehát arra az időre,

amely után a magyarság rövidesen nyugat felé húzódik és új szálláshelyet talál
Levédiában."

A vándorló magyarság első találkozása a szlávokkal

Valószínűleg még abban az időben, amikor a Meetis-í Bulgária szét
hullott és a magyarok a. kazárok alattvalói lettek, de későbbi nyugatra húzó
dásuk idején bizonyosan, - érintkezésbe jutottak keleti-szláv, vagyis ó-orosz
törzsszövetségekkel (druzsínákkalj"

Egyes vélemények szerint már előzőleg, mikor még megvolt az onogur
bolgár törzsszövetség, uralmuk alá hajtottak néhány dél-keleti szláv csoportot.
Ezek között lehettek a poljánok, a severjánok és a vjaticok.?'

E törzseknek a magyaroktól függése nem igazolható teljességgel, de az igen
valószínű, hogy az erdő-zónában lakó. szláv törzsek adót fizettek a magya
roknak. Ami az említett három nagyobb törzset illeti, azok akkor még kazár
fennhatóság alatt állottak, amikor a magyarok már függetlenítették magukat
a kazárok uralma alól és nyugat felé vonultak.F

A vándorló magyarok "Lebédiában"

A VII. század végétől a IX. század közepéig, a kazár uralom alatt élő

magyar eleink keleti rítusú kereszténysége háborítatlanul fennmaradhatott.
Lehetséges. hogy erre az időre esik az az elkülönülés, amely az egyre nyu
gatabbra húzódó magyarságból kiszakította az ún. "fehérmagyarokat", akik
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már (a tulajdonképpeni honfoglalás előtt) a VII-VIII. századokban, közvet
lenül az avarok után, eljutottak a Kárpát-medencébe és akiket "késő-avar"

néven tartottak. számon.23

A magyarság másik - feltételezhetően számosabb - része a Fekete
tengertől északra elterülő, a Don és a Dnyeper vidékén elterülő síkságra
húzódik, amelyet egyik vezéréről Levedi-ről, vagy Lebediás-ról Lebediá-nak
(Levediának) nevezett el. A kereszténységgel való kapcsolatában jelentős ezen
a szálláshelyén az alánokkal való találkozása, akikről már előző híradásokból
is tudjuk, hogy bizánci szertartású keresztények voltak. 2" A továbbra is
megmaradt bolgár kapcsolatok is erősítették a kereszténység terjedését, illetve
a meglévő fennmaradását magyar eleinknél.

E kettős kapcsolatnak ősmondaí emléke,- a már említett - Hunor
Magyar monda és abban is a testvéreknek házasságáról szóló híradás. Dula
alán fejedelem és Belár volgai bolgár uralkodó leányaival kötött házasság
rnögött szövetség, testvér-népek kapcsolódása illetve régebbi rokonság és
közös eredet tényei húzódnak meg."

A mondának valós történeti magva és néprajzi tartalma az, hogy akkor
kapcsolódik a magyarsághoz a kaukázusi alánok egy része: az "osetek",
akiket a mai "jászok" őseinek tekinthetünk, 26

A vándorló magyarök utolsó szálláshelye: "Etelköz"

A IX. század második felében a magyarok végleg függetlenné válnak
a kazár uralom alól. Megnövekedett erejükben vazallusokká teszik a ré
gebben szintén kazár uralom alatt álló törzseket, még olyanokat is, amelyek
nyelvileg különböznek tőlünk, mint például akabarokat.

Ebben az időben kezdik meg kora-nyugati kalandozásaikat. A magyarok
különböző német királyokkal kerülnek hol szövetségi viszonyba (például Arnulf
szövetségeseíként pusztítanak Morvaországban), vagy ellenségként, hadi konf
liktusba.

Szálláshelyük ebben az időben - és egyben a vándorlás utolsó állomása
is - Etelköz (folyamköz. amely területileg a: Dnyeper, Dnyeszter, Bug, Sze
pet és a Prut folyók vidékét jelenti). Életük nem zavartalan. mert egyrészt
a besenyők szorongatják őket; másrészt a dunai bolgárokkal kerülnek ellen
séges viszonyba. Ez utóbbiak azok leszármazottjai. akiket 679 táján Aspa
mch, Attila egyik dédunokája az Alduna vidékén lakó kelet-balkáni szlávok
közé letelepített, és akik a két század folyamán elszlávosodtak. 860 körül
befejeződött krisztianizálásuk is.

A magyárok számára az ellenségeskedés akkor válik tragikussá, ami
kor. a dunai bolgárok a besenyőkkel szövetkeznek. és - a régebbi baráti
viszonyt megszegő Bizánc tudtával és jóváhagyásával - a besenyők fel
dúliák a magyar szálláshelyeket és eleinket arra kényszerítik. hogvelhagyva
Etelközt átkeljenek a Kárpátokon és új hazát keressenek a ma-zuk sz.unár».

Az új hazát foglaló "fekete-magyarok". vagyis Arpád és Kursan népe,
bizonyosan tudott régebben ideköltözött rokonairól: a,fehér-magvarok"-ról.
vagy "késői avarokról", sőt nyugat felé irányuló korai kalandozásaí idején
azokkal újra i kapcsolatot is felvehetett. Mint Attila hunjainak. Baián. avar
jainak, és a 690 óta betelepült fehér-ugoroknak örökösei érkeztek eleink
a Kárpátok határolta medencébe, hogy a hegyek védte területen végleges
szálláshelyet biztosítsanak maguknak.

Az új és végleges haza etnolégíaí, politikai és vallási helyzete

A különböző törökös-jellegű törzsszövetségektől véglegesen elkülönülő

magyarság új .hazájában olyan területre érkezett, amely a IX. század utolsó
évtizedeiben (895-900 közé kell helyeznünk a honfoglalást ') földrajzilag,
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politikailag és vallásilag (ezzel kapcsolatban a rítusok liturgikus szempont
jából is) a nyugati Róma és a keleti Bizánc hatalmi versengésének övezetébe
esett. A magyarság, amely körülbelül fél évezredes előtörténete során csak
a keleti kereszténységgel érintkezett, bizonyosan magával hozta a bizánci
szertartású hit ismeretét és annak bizonyos elemeit.

Új hazájában egyébként találkozott bizánci- és latin szertartáshoz tar
tozó népcsoportokkal. Szükségképpen belekerült a hatalmi- és az egyház
politikai harcok feszültségí terébe. Hamarosan maga is megoszlott a keleti
és a nyugati vallási- és politikai érdekek küzdelmében.

E tekintetben az ország területén talált szláv és avar lakosság sem
volt egységes: a Dunántúlon és az Északnyugati-Felföldön latin rítusú
szlávokat talált (pannon-szlávokat, morvákat, szlovéneket), akiket már Nagy
Károly kényszerített megkeresztelkedni és letelepedni a Dunántúl mosoni
részein. A Duna-Tisza közén, a Tiszántúlon és Erdélyben a honfoglalás
korában keleti rítusú bolgár-szlávok éltek, akik között elszórtan jelenlévő

avarok és gepidák szintén a bizánci szertartás és egyházkormányzat érdek
körébe tartoztak. 27

Ennek a "kettősségnek" a magyarság elsődleges szókincsében is megvan
él vetülete, amennyiben az - legalábbis részben - a bizánci rítusú, kelet
balkáni szlávoktól került át a magyar nyelvbe részben kölcsönzés, részben
pedig tükör-fordítás útján. Ilyen szavaink nyelvünkben például a pap, a
kereszt, a keresztelni szó, vagy a szombat elnevezése. Ilyen tükör-szó például
él húshagyó, vagy a húsvét. 28

A magyarság először a keleti ritusú kereszténységgel találkozott

A vándorló magyarság Meotisban, Lebédiában és Etelközben - részben
a szomszéd népek és a törzs-szövetségek közvetítésével, részben pedig bizánci
missziók során - először története folyamán a bizánci rítusú keresztény
séggel találkozott, Az evangélium hitéről nemcsak számára érthető nyelven
szerzett értesülést, de szükségképpen voltak sorai között számosan, akik
elfogadták a keresztséget és hivőkké lettek.

A latin szertartású kereszténységgel csak 'a korai kalandozások idején
találkoztak eleink. Közvetlen hatások akkor érték a honfoglalókat. amikor
új országuk nyugati és észak-nyugati részeiben a pannon-szlávokkalés az
avarokkal kerültek kapcsolatba.
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átűráe latím megfelelőjét. - 17 FmJIJJZ Dölg'er : Bulgaa-enhersehea- als getstiger Sothn des byzan
ttnüschen Klai~selns, "BiuUetdln de ma socíete H1smrique BU1gaa:e", 16-1B (l/l~(), p'.229. - 1~ Ni
kephoros PatriarobJa: 'BnelVjari~m, c, 6,35; PG,1100,c.916. - 19 Kníezsa István: Aubetar du pron
Ieme des nnadttíons de Cy['il~e et MéthlOdJe, "É'tudles: Slaves et Rou!ll1Iai'D1es". [1(l948)m,.2~2~4. 
Moravcsák Gyu\.a: A "KYlrilLoo-Le,genclia" magylalrvonatikJo7Jású epd7JódjábJoz, "EthnogJraphia",
&9(1'92:8), p. lOB-109. - F. Dvormdk.: ·'Les légetI1ldes de Constamtín et de MétbJode vue Byzance,
Rrague,]9(l(l. - 20 Arató Eridrre - Niedel100user Emil - Penéifiyi Jómef - 1. Tóth Zbltán: A
kelet-európali orS7JáglOlk töntélnete. r. Füzet, szerno L Tóth Zo[táJn, TanikönyvlkiadJó, Buda·
pest, 19&'!. - 21 Pelrén,yi Jól21sef - :DblJm\'ÍJ1Wos rsrvan: OnoSOlország története 19'1J7-i(g. (A SZ<>IV
jetundó története L 'rész) B11'dJaIP'~St, 11004.iP.14.17. - 22 Sulán Béla: S:z'Iáv népeik és nyelvek,
BudIaIP&'lt, 1964. - 23 Tönölk MclIoir: i.c, - 24 ElpJphanliol.<;: RG, c.221. (az alánoIkról). 
25 László GyuLa: l.c. - 116 Bá[,ClZi Géza: A magvar nyelv élJetrajza, Budlapest. A M1agy<l1r nye'lv
története, B11'dalpest. - 27 Thallóczy Lajos: AJdl'lllé~~k az ó-hit történetéhez M:a:5'laloorszlu!.lbl.
,.százladiok", 30(,1896)mp.'11.l9 SIS. - 2B KnieZl.S8. Istvár»: A magyar nyelv s7J]áv Jövevénvszavaá,
E!p, l!~5'5.

FENYVESI FÉLIX LAJOS VERSEI

HONNAN KIABÁLSZ

Lábnyomodban alszik már a hó.
Dalod, erdők méhébe bújt.
Hát felém, honnan
kiabálsz?

Hiszen mindent
magaddal vittél:
tavaszt, szerelmet, fájdalmat.
A szomjas szél néha emleget,
ha bort inni betér hozzám.

A falakon az arcod élét
felette már a salétrom,
sejtjeidből nem őriz senki
morzsMwt vagy egy darabot!

Honnan kiabálsz mégis?
Még üres a tölgYfa-kereszt,
s áll a haláll türelmetlenül,
kezében kalapács, kapocs ...

ÁGYÁNÁL VIRÁG VAN

Hosszú folyosó, de vége nincs sehol.
Ki nem remél már: ágyánál virág van.
Táblás üvegablak, nyitva, mögötte rács.
A középső az élet: az a lámpa nem alszik el.

V árakozunk sokszor: asszonyra,
barátra, ellenségre, egyetlen anyánkra.

Hallgatom az esőt, szomorúbb, mint én vagyok.
lVlinden fehér, fe,kszünk benne csendesen.

A szek.l·ényben otthonról hozott rejtélyek.
A vászonkendőn enge&elmes kötés,
az ingen kezed simoga,tása
s egy idegességedben odatett kiskanál.

Pihenni kelleme; az apróságok játszanak,
mi jajgatunk; messze az álom.

Az aggastyán idő, zörgő csontjait
olajozont könnyeimmel.
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